
3.5.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 37 5
- notebook HP 250 G3 i3+ WIN8, инвентурни број 50028, 

набавна вриједност 1.523,35 КМ, исправка вриједности, 
1.077,67 КМ, књиговодствена вриједност 445,68 KM,

- рачунар Brand HP Compaq 500B E5400H 320G, инвен-
турни број 111, набавна вриједност 2.060,89 КМ, исправ-
ка вриједности 2.060,89 КМ, књиговодствена вриједност 
0,00 KM.

II
Задужује се Генерални секретаријат Владе Републике 

Српске да на основу ове одлуке искњижи основна средства 
из тачке I ове одлуке.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Генерални секре-

таријат Владе Републике Српске.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-940/18  Предсједница
19. априла 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

731
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и мишљења Правобранилаштва Републике Српске, 
Сједиште замјеника Требиње, број: М-17/18, од 28.3.2018. 
године, Влада Републике Српске, на 173. сједници, одржа-
ној 19.4.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ НЕКРЕТНИНА

1. Даје се сагласност за закључење уговора о купопро-
даји некретнине, бившег хотела у Љубињу, означеног као 
к.ч. број: 1369/1, Град, пословна зграда, у површини од 450 
м², к.ч. број: 1369/1, површине 116 м², к.ч. број: 1369/1, по-
вршине 10 м², к.ч. број: 1369/1, површине 1980 м², укуп-
но 2559 м², уписане као посјед “НИС промет” д.о.о. Бања 
Лука, у листу непокретности број: 973/2 КО Љубиње, као 
продавца, и Републике Српске, Владе Републике Српске, 
као купца.

2. Цијена непокретности из тачке 1. овог рјешења изно-
си 2.921.000,00 КМ (словима: два милиона девет стотина 
двадесет једна хиљада) и биће исплаћена продавцу на сље-
дећи начин:

- 50% наредног дана по потписивању уговора, а оста-
так до 31.12.2018. године, у четири једнаке рате, на тран-
сакцијски рачун продавца, број: 1995630031830631, који је 
отворен код Sparkasse bank, сједиште Бања Лука,

- исплата уговорене цијене из претходног става изврши-
ће се из буџета Републике Српске за 2018. годину.

3. Предметна некретнина из тачке 1. овог рјешења биће 
предата купцу када се исплати 50% износа купопродајне 
цијене некретнине, како би купац стекао могућност израде 
одговарајуће техничке документације ради прилагођавања 
истог потребама корисника смјештаја старих и изнемоглих 
лица и обављања палијативне његе, што ће бити ближе де-
финисано уговором.

4. Овлашћује се министар рада и борачко-инвалидске 
заштите да потпише нотарски обрађен уговор о купопро-
даји некретнине из тачке 1. овог рјешења.

5. Задужује се Министарство рада и борачко-инва-
лидске заштите да уговор достави Републичкој управи за 
геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица 
Љубиње и Пореској управи, Подручна јединица Требиње.

6. Задужује се Републичка управа за геодетске и имо-
винско-правне послове, Подручна јединица Љубиње да 
уговор евидентира у јавној евиденцији, без накнаде.

7. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-935/18  Предсједница
19. априла 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

732
На основу члана 23. а у складу са чл. 21, 22. и 53. Зако-

на о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 59/13 и 16/18; у даљем тексту: Закон) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), на приједлог Комисије за 
концесије Републике Српске, Влада Републике Српске, на 
172. сједници, одржаној 11.4.2018. године,  д о н o с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ 
КОНЦЕСИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ 
ВОДЕ КАО ТЕХНОГЕНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ НА 

ЛЕЖИШТУ “КАКМУЖ”, ОПШТИНА ПЕТРОВО

1. Привредном друштву “Компанија Милојевић Гиље-
гас” д.о.о. Бијељина додјељује се концесија за коришћење 
термоминералне воде као техногене минералне сировине 
на лежишту “Какмуж”, општина Петрово.

2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се 
на период од деветнаест (19) година, рачунајући од дана 
закључења уговора о концесији.

3. За коришћење концесије из тачке 1. овог рјешења 
концесионар се обавезује на уредно плаћање концесионе 
накнаде. Концесионар је дужан прије закључења угово-
ра о концесији уплатити у корист буџета Републике Срп-
ске једнократну концесиону накнаду за уступљено право 
у износу од 6.915,00 КМ. Висина концесионе накнаде за 
право коришћења предмета концесије износи 3,6% од укуп-
ног годишњег прихода оствареног обављањем концесионе 
дјелатности.

4. Министарство индустрије, енергетике и рударства 
обавезно је да у року од 30 дана Комисији за концесије 
Републике Српске достави приједлог уговора о концесији 
ради давања сагласности на њега.

5. Овлашћује се Министарство индустрије, енергетике 
и рударства да са концесионаром закључи уговор о конце-
сији, којим ће се ближе уредити концесиони однос.

6. Ако концесионар у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи 
сва права утврђена овим рјешењем.

7. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-945/18  Предсједница
11. априла 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

733
На основу члана 6. тачка б) Закона о техничким пропи-

сима (“Службени гласник Републике Српске”, број 98/13) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар индустрије, енерге-
тике и рударства  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРЕГЛЕДИМА ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ ТОКОМ 

ВИЈЕКА УПОТРЕБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се захтјеви за безбјед-

ност опреме под притиском и једноставних посуда под 
притиском (у даљем тексту: опрема под притиском) то-
ком вијека употребе, редовне и ванредне прегледе на 
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мјесту коришћења, поступци и рокови прегледа и испи-
тивања опреме под притиском у употреби и захтјеви које 
морају да испуне тијело за разврставање опреме под при-
тиском и тијело за прегледе и испитивања опреме под 
притиском.

Члан 2.
(1) Власник/корисник опреме под притиском може да 

стави у употребу, односно да омогући употребу опреме под 
притиском само ако су извршени прописани прегледи и 
испитивања којима је потврђена њена безбједност у складу 
са захтјевима овог правилника.

(2) Када власник и корисник нису исто лице, њихови 
међусобни односи у вези са коришћењем опреме под при-
тиском, чувањем документације и сви прописани захтјеви 
за исправно и безбједно коришћење опреме под притиском 
уређују се уговором.

(3) Уградња опреме под притиском може да се изврши 
само на основу пројектне документације технолошке цје-
лине у чијем саставу се опрема налази. 

Члан 3.
Поједини појмови употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) власник је правно или физичко лице са сједиштем, 

односно пребивалиштем или боравиштем у Републици 
Српској, које је власник опреме под притиском и које је од-
говорно за спровођење захтјева у складу са овим правил-
ником,

2) корисник је правно или физичко лице које за своје 
потребе користи опрему под притиском у сврху за коју је 
намијењена,

3) евиденција опреме под притиском је попис опреме 
под притиском високог степена опасности,

4) документација опреме под притиском је скуп доку-
мената који садржи исправе које се односе на оцјењивање 
усаглашености, евиденциони лист опреме под притиском, 
ревизиони лист опреме под притиском, техничку доку-
ментацију опреме под притиском и, по потреби, пројектну 
документацију технолошке цјелине у којој се опрема под 
притиском налази,

5) реконструкција опреме под притиском је извођење 
радова на опреми под притиском којима се утиче на чвр-
стоћу и стабилност, мијењају конструктивни дијелови, тех-
нолошки процес, мијења спољашњи изглед, повећава број 
функционалних јединица и утиче на безбједност људи, ма-
теријалних добара и околине и

6) санација опреме под притиском је извођење радова 
на опреми под притиском којима се врши поправка опреме, 
односно замјена конструктивних дијелова опреме која је 
под притиском, којима се не мијења спољашњи изглед и не 
утиче на безбједност људи, материјалних добара и околине.

Члан 4.
(1) Опрема под притиском се, с обзиром на опасност 

по здравље и безбједност људи, разврстава у два степена 
опасности: 

1) опрема под притиском ниског степена опасности и
2) опрема под притиском високог степена опасности. 
(2) Разврставање опреме под притиском која се први 

пут ставља у употребу или која је у употреби обавља име-
новано тијело за разврставање опреме под притиском и по-
пуњава евиденциони лист из Прилога 4. овог правилника, 
који чини његов саставни дио.

(3) Минимални критеријуми за именовање тијела за 
разврставање опреме под притиском дати су у Прилогу 2. 
овог правилника, који чини његов саставни дио.

(4) Именована тијела за разврставање опреме под при-
тиском именује министар индустрије, енергетике и рудар-
ства, у складу са процедуром и прописима којим се уређује 
начин именовања тијела за разврставање опреме под при-
тиском.

(5) Разврставање опреме под притиском обавља се пре-
ма врсти опреме под притиском, групи флуида, радних и 
пројектних карактеристика у складу са захтјевима из При-
лога 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(6) Именовано тијело за разврставање опреме под при-
тиском Министарству индустрије, енергетике и рударства 
доставља информације о извршеном разврставању опреме 
под притиском.

Члан 5.
(1) Прегледи и испитивања опреме под притиском ни-

ског степена опасности спроводе се у временским разма-
цима које је прописао произвођач опреме, о чему се води 
писана евиденција.

(2) Преглед и испитивање опреме под притиском ниског 
степена опасности обавља сам власник/корисник, а за оба-
вљање тих послова може ангажовати именовано тијело за 
прегледе и испитивање опреме под притиском. 

(3) Документација опреме под притиском ниског степе-
на опасности чува се до њеног трајног стављања ван упо-
требе. 

(4) О стављању у употребу опреме под притиском ни-
ског степена опасности не мора се обавјештавати именова-
но тијело за прегледе и испитивања опреме под притиском.

Члан 6.
(1) Прије стављања опреме под притиском високог сте-

пена опасности у употребу на мјесту коришћења власник/
корисник подноси именованом тијелу за прегледе и испи-
тивања опреме под притиском захтјев за први преглед опре-
ме под притиском. 

(2) Уз захтјев за први преглед прилажу се:
1) исправе о усaглашености опреме под притиском са 

битним захтјевима прописаним техничким прописима 
којим су прописани технички захтјеви за опрему под при-
тиском,

2) техничка документација добијена од произвођача 
предметне опреме под притиском и

3) пројектна документација технолошке цјелине у којој 
се предметна опрема под притиском налази.

(3) Именовано тијело за прегледе и испитивања опре-
ме под притиском власник/корисник обавјештава о свакој 
промјени података из евиденционог листа опреме под при-
тиском високог степена опасности. 

(4) Рок за редовни преглед опреме под притиском висо-
ког степена опасности почиње даном стављања опреме под 
притиском у употребу.

(5) Опрема под притиском високог степена опасности 
може се ставити у употребу само послије извршеног првог 
прегледа у складу са чланом 8. став 2. овог правилника.

Члан 7.
(1) У складу са законом којим се уређују технички про-

писи, прегледе и испитивања опреме под притиском висо-
ког степена опасности обавља именовано тијело за прегле-
де и испитивања опреме под притиском.

(2) Минимални критеријуми за именовање тијела за 
прегледе и испитивања опреме под притиском дати су у 
Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни 
дио.

(3) Именовано тијело за прегледе и испитивања опреме 
под притиском може обављати и послове прегледа и испи-
тивања опреме под притиском ниског степена опасности.

(4) Именована тијела за прегледе и испитивања опреме 
под притиском именује министар индустрије, енергетике и 
рударства. 

Члан 8.
(1) Приликом прегледа и испитивања опреме под при-

тиском именовано тијело за прегледе и испитивања опреме 
под притиском провјерава да ли су испуњени захтјеви за 
безбједан рад опреме под притиском.
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(2) О свим прегледима и испитивањима именовано 

тијело за прегледе и испитивања опреме под притиском 
саставља записник о спроведеним радњама, уз који прила-
же налазе и резултате спроведених радњи и овјерава реви-
зиони лист прегледа опреме под притиском из Прилога 4. 
овог правилника.

(3) Уколико су уз преглед рађена додатна испитивања, 
она морају бити наведена у записнику и документована.

(4) Именовано тијело за прегледе и испитивања опреме 
под притиском Министарству индустрије, енергетике и ру-
дарства доставља информације о извршеним прегледима и 
испитивањима опреме под притиском.

(5) Сви недостаци на опреми под притиском уочени то-
ком прегледа и испитивања наводе се у записнику заједно 
са корективним мјерама за њихово отклањање.

(6) Опрема под притиском је безбједна за рад када се 
прегледом и испитивањима потврде битни захтјеви пропи-
сани техничким прописима којим су прописани технички 
захтјеви за опрему под притиском и захтјеви из пројектне 
документације технолошке цјелине.

Члан 9.
(1) Први преглед прије пуштања опреме под притиском 

високог степена опасности у рад обавља именовано тијело 
за прегледе и испитивања опреме под притиском и при томе 
провјерава:

1) исправе о усаглашености опреме под притиском,
2) техничку документацију за предметну опрему доста-

вљену од произвођача,
3) испуњеност захтјева за постављање, пуштање у рад, 

употребу и одржавање предметне опреме под притиском 
у складу са пројектном документацијом и захтјевима про-
извођача и

4) усаглашеност сигурносних уређаја са утврђеним зах-
тјевима произвођача опреме под притиском и пројектном 
документацијом.

(2) Именовано тијело за прегледе и испитивања опреме 
под притиском саставља записник о свим утврђеним недо-
стацима на опреми под притиском и обавези предузимања 
одговарајућих корективних мјера за њихово отклањање. 

(3) Након првог прегледа опреме под притиском високог 
степена опасности на мјесту коришћења именовано тијело 
за прегледе и испитивања опреме под притиском попуњава 
и овјерава ревизиони лист из Прилога 4. овог правилника.

(4) Када је опрема под притиском састављана на мјесту 
постављања без надзора тијела за оцјењивање усаглаше-
ности, неопходно је за први преглед обезбиједити сву по-
требну документацију и испитне извештаје на основу којих 
се може утврдити да опрема под притиском задовољава бит-
не захтјеве прописане правилником о опреми под притиском.

Члан 10.
(1) Документација опреме под притиском високог сте-

пена опасности садржи:
1) евиденциони лист прописан у Прилогу 4. овог пра-

вилника;
2) исправе о усаглашености;
3) техничку документацију за опрему под притиском и, 

по потреби, пројектну документацију технолошке цјелине и
4) ревизиони лист о прегледима и податке о свим актив-

ностима на опреми под притиском у току вијека употребе, 
а посебно о:

1. санацијама, 
2. реконструкцијама, 
3. стављању опреме ван погона дуже од једне године, 
4. пресељењу опреме на другу локацију, 
5. промјенама у безбједносним мјерама, 
6. периодичним прегледима и њиховим измjенама и до-

пунама,

7. ванредним прегледима предметне опреме под прити-
ском и

8. прегледима прије поновног пуштања у рад. 
(2) Документација о опреми под притиском чува се до 

њеног коначног стављања ван употребе.

Члан 11.
(1) На основу радних параметара и техничких каракте-

ристика опреме под притиском високог степена опасности, 
именовано тијело за прегледе и испитивања опреме под 
притиском спроводи програм периодичних прегледа опре-
ме под притиском високог степена опасности. 

(2) Програм периодичних прегледа из става 1. овог чла-
на може бити редован и посебан. 

(3) Редовном програму периодичног прегледа подлије-
же сва опрема под притиском за коју није направљен по-
себни програм. 

(4) Обим и рокови редовних периодичних прегледа 
опреме под притиском налазе се у Прилогу 3. овог правил-
ника, који чини његов саставни дио.

(5) Посебном програму периодичних прегледа подлије-
же опрема под притиском која се због специфичности усло-
ва рада и техничке сложености не може прегледати према 
редовном програму периодичних прегледа.

(6) Посебан програм периодичних прегледа дефинисан 
је техничком документацијом произвођача опреме под при-
тиском или се израђује на основу спроведене анализе ризи-
ка у складу са BAS ISO 31000 и одговарајућим стандардима 
за управљање ризиком.

(7) У случају када су посебним програмом периодич-
них прегледа из става 6. овог члана дефинисани рокови пе-
риодичних прегледа дужи од рокова прописаних Прилогом 
3. oвог правилника, именовано тијело за прегледе и испи-
тивања опреме под притиском такав програм одобрава или 
одбацује уз образложење.

Члан 12.
(1) Периодични преглед опреме под притиском високог 

степена опасности може бити:
1) спољашњи преглед,
2) унутрашњи преглед и
3) испитивање притиском. 
(2) Прије спровођења редовног прегледа или испити-

вања опреме под притиском о свим недостацима и евен-
туалним оштећењима и кваровима на опреми под прити-
ском високог степена опасности до којих је дошло након 
посљедњег прегледа обавјештава се именовано тијело за 
прегледе и испитивања опреме под притиском.

(3) Током спровођења прегледа или испитивања на 
опреми под притиском високог степена опасности потреб-
но је придржавати се свих безбједносних мјера које је про-
писао произвођач опреме, у складу са мјерама из техничких 
и других прописа и интерним документима корисника.

Члан 13.
(1) Спољашњим прегледом утврђује се стање опреме 

под притиском у раду, контролишу се сигурносни и други 
уређаји, као и стање радне околине и мјесто постављања 
опреме под притиском, прегледа се документација о раду 
опреме, извршених радова редовног одржавања и сервиси-
рања опреме према упутствима произвођача. 

(2) Спољашњи преглед је, по правилу, визуелни преглед. 
(3) У случају да визуелним прегледом није могуће утвр-

дити стање опреме под притиском и дати безбједносно-
техничку оцјену или ако се утврде оштећења и недостаци 
на опреми, могу се, када је то потребно, спровести и други 
одговарајући прегледи и испитивања. 

(4) Спољашњи преглед опреме под притиском по дијело-
вима може се спроводити уколико то захтијевају радни усло-
ви опреме и ако се у том случају може донијети објективна 
безбједносно-техничка оцјена опреме под притиском.
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(5) Саставни дио спољашњег прегледа може бити и 
испитивање непропусности које се спроводи под истим 
условима као и код нове опреме и при томе се користе исти 
или једнако вриједни прихваћени поступци. 

(6) Спољашњи преглед цјевовода спроводи се у раду 
ради безбједносно-техничке оцјене спољашњег стања, а то 
подразумијева:

1) утврђивање да ли је употреба у складу са намјеном,
2) утврђивање тренутног стања у односу на стање код 

првог прегледа,
3) одржавање цјевовода и
4) стање сигурносних уређаја и друге заштитне опреме.
(7) Дјелимични спољашњи преглед прихвата се уколико 

се на основу њега по аналогији може утврдити безбједно-
сно-техничко стање цијелог цјевовода, при чему се обаве-
зно прегледају довољно велики репрезентативни дијелови 
цјевовода.

(8) Изоловане цјевоводе потребно је на репрезентатив-
ним мјестима провјерити и утврдити степен спољашње ко-
розије.

(9) Када се изолација цјевовода скида из разлога који 
нису у вези са захтјевима овог правилника, тада се може 
спровести спољашњи преглед на дијеловима цјевовода без 
изолације. 

(10) Код спољашњих прегледа опреме под притиском 
која је прорачуната са трајном чврстоћом уграђеног мате-
ријала, по потреби, могу се обавити и додатна испитивања 
уз коришћење одговарајућих техничких спецификација или 
смјерница.

Члан 14.
(1) Унутрашњи преглед опреме под притиском није по-

требно спровести уколико су обављени одговарајући пре-
гледи и испитивања на основу којих се са прихватљивом 
сигурношћу може утврдити стање унутрашњих површина. 

(2) Приликом унутрашњег прегледа потребно је провје-
рити стање површина изложених притиску.

(3) Унутрашњи преглед се, по правилу, обавља као 
и спољашњи, и по потреби се проширује одговарајућим 
испитивањима другим признатим методама.

(4) Уколико се стање опреме под притиском не може 
утврдити због недоступности појединих дијелова или из 
других разлога, потребно је одстранити дијелове опреме 
који онемогућавају унутрашњи преглед. 

(5) Компоненте опреме под притиском које није могуће 
прегледати изнутра подвргавају се спољашњем прегледу 
површина и, према потреби, испитивању притиском и дру-
гим испитивањима без разарања.

(6) Уколико постоји оправдана сумња о постојању 
оштећења која није могуће открити стандардним поступци-
ма, потребно је спровести додатне прегледе и испитивања.

(7) Приликом унутрашњег прегледа опреме под прити-
ском израђене од вјештачких и композитних материјала по-
требно је нарочито водити рачуна о уграђеном материјалу, 
врсти и конструкцији опреме под притиском и примијенити 
одговарајуће испитне методе.

(8) Дјелимични унутрашњи преглед опреме под прити-
ском задовољава уколико се на основу њега може донијети 
закључак о цјелокупном безбједносно-техничком стању 
опреме под притиском, при чему се обавезно прегледају 
репрезентативни дијелови опреме под притиском. 

(9) Унутрашњи преглед опреме под притиском по 
дијеловима у различитим периодима може се спроводити 
уколико то захтијевају радни услови опреме и ако се у том 
случају може донијети објективна безбједносно-техничка 
оцјена опреме под притиском.

Члан 15.
(1) Испитивање притиском спроводи се на исти начин 

као и испитивање притиском на новој опреми под прити-

ском у складу са законом којим се уређују технички пропи-
си или једнако вриједном прихваћеном испитном методом.

(2) Испитивање притиском спроводи се уколико ре-
зултати спољашњег и унутрашњег прегледа опреме под 
притиском не омогућавају задовољавајућу безбједносно-
техничку оцјену. 

(3) Испитивање притиском може се замијенити другим 
испитивањима без разарања материјала, уз образложење. 

(4) Испитивање из става 3. овог члана не може бити 
трајна замјена за испитивање притиском.

Члан 16.
(1) Ванредни преглед опреме под притиском обавља се 

мимо редовних рокова прегледа прописаних овим правил-
ником на начин и према поступцима прописаним за пери-
одичне прегледе.

(2) Ванредни преглед се спроводи у сљедећим случаје-
вима: 

1) када постоји оправдана сумња да је опрема под при-
тиском тако оштећена да њена употреба без одговарајуће 
санације није више безбједна,

2) када се на зидовима опреме под притиском појаве де-
формације, прслине и слично,

3) када резултати прегледа, ради општег стања опреме 
под притиском, указују на потребу за увођењем ванредног 
прегледа и

4) на захтјев надлежне инспекције.
(3) Ванредни преглед обухвата спољашњи и унутра-

шњи преглед опреме под притиском и, по потреби, испити-
вање притиском и друга неопходна испитивања. 

(4) Ванредни преглед опреме под притиском спроводи 
именовано тијело за прегледе и испитивања опреме под 
притиском самостално или у сарадњи са произвођачем 
опреме уколико стање опреме под притиском то захтијева.

Члан 17.
(1) Преглед прије поновног пуштања у рад опреме под 

притиском спроводи се кад опрема није радила дуже од го-
дину дана, након реконструкције, санације или у случају 
пресељења на другу локацију.

(2) Уколико су услови постављања опреме на новој ло-
кацији идентични као  на претходној локацији или је опре-
ма била конзервирана приликом прегледа, узима се у обзир. 

(3) Прегледом прије поновног пуштања у рад оцјењује 
се безбједносно-техничко стање опреме под притиском која 
је већ била у употреби и при томе се спроводи:

1) спољашњи преглед опреме под притиском,
2) утврђује се да ли постоје оштећења на опреми под 

притиском настала током прекида рада или промјене лока-
ције,

3) провјера доказа о функционалности сигурносних 
уређаја,

4) по потреби унутрашњи преглед и
5) по потреби испитивање притиском и друга испити-

вања.
(4) Преглед прије поновног пуштања у рад мора да 

спроведе именовано тијело за прегледе и испитивања 
опреме под притиском које поред спољашњег прегледа 
треба да утврди да ли опрема под притиском испуњава 
безбједносне захтјеве о стављању опреме под притиском 
у употребу.

(5) Уколико је обим измјена на опреми под притиском 
такав да утиче на могуће неиспуњавање битних захтјева за 
безбједност, радови на опреми морају бити под надзором 
именованог тијела за оцјењивање усаглашености. 

(6) Измјене опреме под притиском високог степена опа-
сности према одобреној технологији потврђеној од стране 
именованог тијела за прегледе и испитивања опреме под 
притиском изводе извођачи који испуњавају захтјеве за 
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израду опреме под притиском у складу са правилником о 
опреми под притиском. 

Члан 18.
(1) Сигурносни уређаји су уређаји који су пројектовани 

за заштиту опреме под притиском од прекорачења дозвоље-
них граничних вриједности. 

(2) Испитивање и подешавање сигурносних уређаја 
може обављати правно лице које испуњава све захтјеве 
стандарда BAS ISO IEC 17025. 

(3) Правно лице из става 2. овог члана издаје извјештај 
о испитивању и подешавању и ставља на сваки сигурносни 
уређај пломбу са својим идентификационим знаком.

(4) Рад сигурносног уређаја опреме под притиском 
мора се провјерити и, по потреби, испитати и подесити, 
најмање једанпут годишње, рачунајући од првог прегледа 
опреме под притиском.

(5) Сигурносни уређаји морају се одржавати и подеси-
ти према упутствима произвођача и техничким специфи-
кацијама.

(6) Рок обавезног прегледа за сигурносне уређаје из 
става 4. овог члана може се скратити када именовано тијело 
за прегледе и испитивања опреме под притиском то сматра 
неопходним, узевши у обзир ризик од отказа, групу флуи-
да, притисак и запремину, односно називни пречник опре-
ме под притиском.

Члан 19.
Одобрење за рад опреме под притиском која је у упо-

треби, издато у облику записника и котловских исправа, 
односно ревизионих књижица и цертификата важи до дана 
истека његове важности.

Члан 20.
Објављивањем овог правилника у “Службеном гласни-

ку Републике Српске” ставља се ван снаге Правилник о 
прегледима опреме под притиском током вијека употребе 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 22/17).

Члан 21.
Овај правилник објављује се у “Службеном гласнику 

Републике Српске”, а ступа на снагу 1. маја 2019. године. 

Број: 05.06/020-663/18 
18. априла 2018. године Министар,
Бањалука Петар Ђокић, с.р.

ПРИЛОГ 1.1

Разврставање опреме под притиском према степену 
опасности

Дијаграм 1.

Дијаграм 1.
Посуде за гасове, утечњене гасове, под притиском растворене 

гасове, паре и оне течности код којих притисак паре на највећој 
дозвољеној температури прелази 0,5 bar изнад стандардног атмо-
сферског притиска (1013 mbar) намијењене за флуиде групе 1.

Изузетно, посуде које су намијењене за нестабилне гасове и 
спадају у категорије I и II на основу Дијаграма 1. морају се класи-
фиковати у категорију III.

Висок степен опасности:
- Категорија III за притисак PS већи од 1 bar натпритиска, про-

извод притиска PS и запремине V већи од 300 bar x l PS већи од 
200 bar.

- Категорија IV za притисак већи од 1 bar натпритиска. 
Дијаграм 2

Дијаграм 2.
Посуде за гасове, утечњене гасове, под притиском растворене 

гасове, паре и оне течности код којих притисак паре на највећој 
дозвољеној температури прелази 0,5 bar изнад стандардног атмо-
сферског притиска (1013 mbar) намијењене за флуиде групе 2.

Изузетно, посуде које су намијењене за нестабилне гасове и 
спадају у категорије I и II на основу Дијаграма 1. морају се класи-
фиковати у категорију III.

Висок степен опасности:
- Категорије III и IV за притисак PS већи од 1 bar натпритиска.

Дијаграм 3.

Дијаграм 3.
Посуде за течности код којих притисак паре на највећој до-

звољеној температури не прелази 0,5 bar изнад стандардног атмо-
сферског притиска (1013 mbar) намијењене за флуиде групе 1.

Висок степен опасности:
- Категорија II за притисак PS већи од 10 bar натпритиска и 

производ притиска PS и запремине V већи од 3000 bar x l.
- Категорија III.

Дијаграм 4.
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Дијаграм 4.
Посуде за течности код којих притисак паре на највећој до-

звољеној температури не прелази 0,5 bar изнад стандардног атмо-
сферског притиска (1013 mbar) намијењене за флуиде групе 2.

Висок степен опасности:
- Категорија II.

Дијаграм 5.

Дијаграм 5.
Опрема под притиском која се загријава пламеном или на 

други начин код које постоји опасност од прегријавања, а која је 
намијењена за производњу паре или вреле воде на температурама 
већим од 110 0C као и сви лонци за кување.

Висок степен опасности:
- Категорије III и IV за притисак PS већи од 1 bar натпритиска.

Дијаграм 6.

Дијаграм 6.
Цјевоводи за гасове, утечњене гасове, под притиском растворе-

не гасове, паре и оне течности код којих притисак паре на највећој 
дозвољеној температури прелази 0,5 bar изнад стандардног атмо-
сферског притиска (1013 mbar) намијењене за флуиде групе 1.

Изузетно, цјевоводи намијењени за нестабилне гасове који на 
основу Дијаграма 6. спадају у категоријe I или II морају бити кла-
сификовани у категорију. 

Висок степен опасности:
- Врло отровни флуиди: категорије I, II и III за притисак PS 

већи од 1 bar натпритиска.
- Остали флуиди: категорије II и III за притисак PS већи од 1 

bar натпритиска.
Дијаграм 7.

Дијаграм 7.
Цјевоводи за гасове, утечњене гасове, под притиском растворене га-

сове, паре и оне течности код којих притисак паре на највећој дозвоље-
ној температури прелази 0,5 bar изнад стандардног атмосферског прити-
ска (1013 mbar) намијењене за флуиде групе 2.

Висок степен опасности:
- Категорије II и III за притисак PS већи од 1 bar натпритиска.
Дијаграм 8.

Дијаграм 8.
Цјевоводи за течности код којих притисак паре на највећој дозвоље-

ној температури не прелази 0,5 bar изнад стандардног атмосферског 
притиска (1013 mbar) намијењене за флуиде групе 1.

Висок степен опасности:
- Врло отровни флуиди: категорија I за притисак PS већи од 1 bar 

натпритиска и категорије II и III.
- Остали флуиди: категорије II и III.
Дијаграм 9.

Дијаграм 9.
Цјевоводи за течности код којих притисак паре на највећој дозвоље-

ној температури не прелази 0,5 bar изнад стандардног атмосферског 
притиска (1013 mbar) намијењене за флуиде групе 2.

Висок степен опасности:
- Категорија II.

1 Прилог 2. Директива 2014/68/EУ Европског парламента и Савјета од 15. 
маја 2014. о усклађивању законодавства држава чланица о стављању на 
располагање на тржишту опреме под притиском. 
(En. Annex II Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the 
Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States 
relating to the making available on the market of pressure equipment Text with 
EEA relevance.) 

ПРИЛОГ 2.
1. МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ МОРА ДА ЗАДОВОЉИ 
ИМЕНОВАНО ТИЈЕЛО ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД 

ПРИТИСКОМ
1. Именовано тијело мора да докаже оспособљеност стручним ре-

зултатима.
2. Именовано тијело мора имати најмање једног запосленог дипло-

мираног инжењера машинства са лиценцом за израду техничке доку-
ментациje машинске фазе – област термотехнике, инсталације гријања, 
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ПРИЛОГ 3.
РОКОВИ РЕДОВНИХ ПЕРИОДИЧНИХ ПРЕГЛЕДА

Број Опрема под притиском 
високог степена опасности

Спољашњи
преглед

Унутрашњи 
преглед***

Испитивање*

притиском
1. Дијаграм 1. Прилог 2. 2 године 5 година 10 година
2. Дијаграм 2. Прилог 2. 2 године 5 година 10 година
3. Дијаграм 3. Прилог 2. 2 године 5 година 10 година
4. Дијаграм 4. Прилог 2. 2 године 5 година 10 година
5. Дијаграм 5. Прилог 2. 1 година 3 године 9 година
6. Дијаграм 6. Прилог 2.* * 5 година - 5 година
7. Дијаграм 7. Прилог 2.* * 5 година - 5 година
8. Дијаграм 8. Прилог 2.* * 5 година - 5 година
9. Дијаграм 9. Прилог 2.* * 5 година - 5 година

* Испитивање притиском са водом или гасом може се замијенити са једнако вриједним прихваћеним испитивањем без разарања.
** Рокови редовних (периодичних) прегледа за све цјевоводе рачунају се од дана издавања евиденционог листа.
*** Унутрашњи преглед може се замијенити једнако вриједним прихваћеним испитивањем без разарања.

ПРИЛОГ 4.

Лист број:
Укупан број листова:

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ Евиденциони број
□ Посуда под
 притиском 

□ Опрема под притиском гријана
 пламеном или на други начин 

□ Цјевовод □ Сигурносни или помоћни уређаји

Власник (назив и адреса): ЈИБ/ЈМБГ

Корисник (назив и адреса): Матични број/ЈМБГ
Локација опреме:
Произвођач (назив и адреса):
Фабрички број: Година производње:
Склопни цртеж број: Степен ризика опреме:

Тијело за оцјењивање усаглашености
назив:
адреса:
идентификациони број:

гаса, вентилације, климатизације и надзори, најмање пет година радног 
искуства у пројектовању (конструисању), производњи, испитивању или 
оцјењивању усаглашености опреме под притиском. 

3. Именовано тијело мора имати потребну опрему за електронски 
пренос и размјену података са министарством надлежним за послове 
енергетике.

4. Именовано тијело мора да докаже позитивно финансијско посло-
вање и мора дати на увид доказе о извршавању обавеза плаћања пореза 
и осталих доприноса.

5. Именовано тијело мора да има закључен уговор о осигурању од 
одговорности за штету.

6. Особље именованог тијела мора да чува као пословну тајну све 
информације које добије приликом обављања послова разврставања 
опреме под притиском у складу са овим правилником и другим пропи-
сима. 

7. Непристрасност особља које врши разврставање опреме под при-
тиском мора бити гарантована. 

8. Зарада, односно награда особља не може зависити од броја ра-
зврстане опреме.

2. МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ МОРА ДА ЗАДОВОЉИ 
ИМЕНОВАНО ТИЈЕЛО ЗА ПРЕГЛЕДЕ И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ 
ПОД ПРИТИСКОМ

1. Именовано тијело, његов директор, односно чланови органа 
управљања и руковођења, као и запослена и друга ангажована лица 
одговорна за спровођење прегледа и испитивања опреме под прити-
ском у складу са овим правилником не смију бити пројектанти, про-
извођачи, испоручиоци, монтажери, власници, корисници или лица 
која одржавају опрему под притиском којa се прегледа и испитујe, 
нити заступници било које од тих страна. Они не смију бити укључе-
ни директно или као заступници у пројектовању, изради, маркетингу, 
монтажи, коришћењу или одржавању опреме под притиском која се 
прегледа и испитује. То не искључује могућност размјене техничких 
информација између произвођача и именованог тијела.

2. Именовано тијело мора да докаже оспособљеност (нпр. актом о 
акредитацији по стандарду BAS EN ISO / IEC 17020). 

3. Именовано тијело мора да има одговарајући општи акт којим ће 
уредити основне процедуре у вези са обављањем послова прегледа и 

испитивања, укључујући и поступак одлучивања по приговорима на 
рад тог тијела и донесене одлуке.

4. Именовано тијело мора имати најмање три запослена дипло-
мирана инжењера машинства, од којих један може бити дипломирани 
инжењер металургије са најмање пет година радног искуства у пројек-
товању, производњи, испитивању или оцјењивању усаглашености 
опреме под притиском, и то: 

- једног дипломираног инжињера машинства са лиценцом за изра-
ду техничке документациje машинске фазе – област термотехнике, ин-
сталације гријања, гаса, вентилације, климатизације и надзор,

- једног дипломираног инжињера машинства са дипломом европ-
ског инжењера за заваривање или међународног инжењера за завари-
вање и

- једног дипломираног инжињера машинства или металургије са 
сертификатом о завршеном курсу за визуелно испитивање.

Поред наведеног, именовано тијело мора имати запослене и оста-
ле стручњаке одговарајућег профила или под уговором као спољне 
сараднике.

5. Именовано тијело мора имати приступ техничкој опреми за 
спровођење активности прегледа и испитивања опреме под прити-
ском, као и опрему за електронски пренос и размjену података са 
министарством надлежним за послове енергетике.

6. Именовано тијело мора да докаже позитивно финансиј-
ско пословање и мора дати на увид доказе о извршавању обавеза 
плаћања пореза и осталих доприноса.

7. Именовано тијело мора да има закључен уговор о осигу-
рању од одговорности за штету.

8. Особље именованог тијела мора да чува као пословну тајну 
све информације које добије приликом обављања послова прегледа 
и испитивања у складу са овим правилником и другим прописима. 

9. Непристрасност особља које врши прегледе и испитивања 
опреме под притиском мора бити гарантована. 

10. Зарада, односно награда особља не може зависити од броја 
обављених прегледа и испитивања, нити од резултата прегледа и 
испитивања.
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Декларација о усаглашености број: Датум издавања:
Именовано тијело за периодичне прегледе (назив и адреса):
ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ЗА ОПРЕМУ ПОД ПРИТИСКОМ
Намјена:
Радна материја:                                                                                                                 Група флуида:      1 □      2 □
Материја за загријавање: 
Склопни цртеж број: Категорија опреме:
Радни параметри величина простор I простор II простор III
Највећи дозвољени радни притисак PS: (bar)
Испитни притисак PT: (bar)
Запремина (посуда) V: (l)
Називни пречник цјевовода: DN
Највећа дозвољена радна температура TS: (oC)
Снага: (kW)
Загријана површина: (m3)
Кратак технички опис са пописом 
саставних дијелова склопа:
Сигурносни уређаји:

Друга прописана опрема:

НАПОМЕНА:
Редовни преглед (врста) Спољашњи Унутрашњи Испитивање притиском
Период (у годинама)

Мјесто
Датум

Образац попунио:

Име и презиме

Потпис власника/корисника

Котларска исправа /
Ревизиона књижица /
Сертификат

Број: Издао (орган, датум):

Увјерење (потврда) о пре-
гледу конструкције и првом 
испитивању притиском

Број: Издао (орган, датум):

РЕВИЗИОНИ ЛИСТ
ОПРЕМЕ ПОД
ПРИТИСКОМ

Евиденциони број: Ревизиони лист број:

Именовано тијело за прегледе и испитивања

Назив:

Адреса:

Идентификациони број:

Одговорно лице:

Корисник (назив и адреса):

Локација опреме:

Врста опреме под притиском:

Произвођач (назив и адреса):

Фабрички број: Година производње:

□ (Преглед по редовном програму) □ (Преглед по посебном програму)
Врста обављеног прегледа:

□ Први преглед
□ Редовни преглед

□ спољашњи преглед
□ унутрашњи преглед
□ испитивање притиском или другом једнаковриједном прихваћеном испитном методом

□ Ванредни преглед
□ Преглед прије поновног пуштања у рад
□ Додатна испитивања
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Врста и датум наредног редовног прегледа:

□ спољашњи преглед
□ унутрашњи преглед
□ испитивање притиском или друго једнаковриједно
 испитивање

(Датум прегледа / испитивања):

Датум наредног прегледа / испитивања:

Ревизиони лист је издат на основу прегледа према захтјеву за преглед опреме под притиском:

Број захтјева: (Датум подношења захтјева):

Број записника:

Попунио (име и презиме): Печат:

(Потпис одговорног лица):

Датум (издавања):

(Мјесто издавања):

734
На основу члана 6. тачка б) Закона о техничким пропи-

сима (“Службени гласник Републике Српске”, број 98/13) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар индустрије, енерге-
тике и рударства  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОПРЕМИ ПОД ПРИТИСКОМ

Члан 1.
Овим правилником прописују се технички захтјеви 

који се односе на пројектовање, израду и оцјењивање уса-
глашености опреме под притиском и склопова код којих је 
највећи дозвољени притисак PS већи од 0,5 bar.

Члан 2.
(1) Појмови употријебљени у овом правилнику имају 

сљедеће значење:
1) oпрема под притиском су посуде, цјевоводи, сигур-

носни уређаји, помоћни уређаји под притиском и припа-
дајући дијелови ове опреме као што су: прирубнице, спој-
нице, прикључци, ослонци, ушке за ношење и други дије-
лови сличне намјене;

2) посуда је затворен простор конструисан и израђен са 
намјеном да садржи флуиде под притиском, укључујући и 
прикључке за спајање и повезивање са другом опремом, a 
може бити састављена од једне или више комора;

3) цјевовод обухвата цијевне компоненте, намијењене 
транспорту флуида које међусобно повезане чине систем 
под притиском, укључујући дио цјевовода или цијевног 
система, цијевни разводи, фитинзи, компензатори, црије-
ва, измјењивачи топлоте састављени од цијеви који служе 
за хлађење и гријање или друге компоненте цјевовода под 
притиском;

4) сигурносни уређаји су уређаји конструисани да за-
штите опрему под притиском од прекорачења дозвољених 
вриједности, а чине их:

1. уређаји за директно ограничење притиска као што су 
сигурносни вентили, уређаји са сигурносном мембраном, 
компензациони уређаји и системи за аутоматску контролу 
притиска и

2. уређаји за ограничење, који активирају елементе за 
корекцију (регулацију), искључивање или искључивање и 
блокаду као што су: склопке (прекидачи) који дјелују на 
утврђеном притиску, температури или нивоу флуида и си-
гурносни уређаји за регулацију и контролу мјерењем;

5) помоћни уређаји под притиском су уређаји који имају 
радну функцију и кућиште изложено притиску;

6) склоп је неколико јединица опреме под притиском 
које послије монтаже чине јединствену и функционалну 
цјелину;

7) притисак је притисак у односу на атмосферски, тј. 
манометарски притисак (натпритисак) при чему се вакуум 
(потпритисак) обиљежава негативном вриједношћу;

8) највећи дозвољени притисак (PS) је највећи притисак 
за који је опрема пројектована и који је утврдио произвођач 
за одређено мјерно мјесто на опреми, при чему мјесто мора 
бити у близини уређаја за заштиту или ограничење или на 
највишој тачки на опреми или ако то није могуће, на другом 
мјесту које је произвођач одредио;

9) највећа/најмања дозвољена температура (TS) је 
највећа/најмања температура за коју је опрема конструиса-
на и коју је утврдио произвођач; 

10) запремина (V) је унутрашња запремина коморе, 
укључујући и запремину прикључака до првих спојева или 
заварених спојева, а без запремине сталних унутрашњих 
дијелова;

11) називна величина (DN) је бројна вриједност која је 
заједничка за све компоненте цијевног система за разлику 
од компоненти означених спољним пречником или величи-
ном нивоа, односно то је обично цијели број који предста-
вља референтну вриједност, а означава се словном ознаком 
DN и бројем;

12) флуиди су гасови, течности и паре у чистој фази или 
њихове смјеше, које могу да садрже суспензију чврстих ма-
терија;

13) нерастављиви спојеви су спојеви који се не могу 
другачије раставити осим разарањем;

14) европско одобрење за материјале је технички доку-
мент који дефинише карактеристике материјала намијење-
них трајном коришћењу у производњи опреме под прити-
ском, а који нису обухваћени ниједним хармонизованим 
стандардом.

(2) Остали појмови употријебљени у овом правилнику 
дефинисани су прописом којим се уређује начин прописи-
вања техничких захтјева за производе.

Члан 3.
Одредбе овог правилника не односе се на:
1) цјевоводе који су пројектовани за транспорт флуи-

да или материјa до или од инсталације (на копну или на 
мору), који почиње и завршава се уређајем за раздвајање у 
оквиру инсталације, укључујући додатну опрему посебно 
пројектовану за те цјевоводе, осим на стандардну опрему 
под притиском, као што су станице за редукцију притиска 
или компресорске станице;

2) цјевоводе за довод, дистрибуцију и одвод воде са пра-
тећом опремом, површински развод са опремом као што су 
бране, тунели под притиском, шахтови под притиском за 




